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CENA NUMERU to OROSZY.

rni~s•flania DJ 'ltJors~oDJie.

energicznej akcji ratunkowe)„ w wynłWarszawa, 8 stycznia
Wczoraj wieczorem straż ogniowa ku czego pożar zlokalizowano. UŚunłęto
zaalarmowana została groźnym poża· w ten sposób groźbę przeniesienia się
:r em, który wybuchł w mieszkaniu nleja ognia na inne mieszkania.
Kiedy strażacy po stłumieniu poiaru
fr;lcb ·Szotmanów przy ul. Młynarskie) 36
do mieszkania Szotmanów z
wtargnęli
mlesz
' · Przed wieczorem _właścicielka
kania Szotmanowa udała się na miasto mieszkania pozostały Już tylko zgiłsz
po zakupy POZOSTAWIAJĄC W DO· ~za.
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MU BEZ OPIEKI 8-M IESlf,CZNE DZIE 1
CKO,SPOCZYWAJĄCE W KOŁYSCE
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Kołyska ustawiona była obok silnie

pieca. w J.akl .sposób POW·
oagrzane~o
stał oglen, tego naraz1e n~e stwłerdzo·

' .
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spłoneło.

Dziecko wkołysce

·• '•asie poioru
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W jednym z pokoi zauważono SPA·
LONĄ KOŁYSKĘ A WEWNĄTRZ

lód:t, 8 stycznia
Jak się dowiadujemy, w bieżącym ty
g-.odniu wystosowany zostanie do ministerstwa komunikacji wspólny memorjat
władz miejskich i sfer gospodarczych Ło
dzi. domag-ający się wstawienia do bud·
żetu minlsterstwa na nowy rok budżeto
wy specjalnych sum na budowę waduk-t ów kolejowych w Łodzi. Wiadukty te,
zdaniem czynników miejscowych, powin
ny być ustawione na W"Szystkich przejaz
dach kolejowych ' oraz nad tunelem przy
ul. Tramwajowej. Liczne nieszczęśliwe
wypadki. jakie w ostatnich czasach ma ją miejsca, są najwymowniejszem św~a
dectwem. iż stan dotychczasowy, jakie.go podobnego niema ,w żadnem innem
mieście nie powinien mieć, dłużej miejsca w Łodzi. Budowa wiaduktów poWin
na się roz.począć na poczli(tku· wiosn_y.
I

•

:JłrDJoDJa 6ójfto
W czasie bó•;lld wyni.'kłej na ·.u'licy Ma
rys·ińslkiej został dotkliwie pobity 27-Iet
CIA.
ni Wadaw Be.dnarczyilc. Wezwano doń
•
Straszna ~m•erć dziecka, p0zostawlo pogoto•wie, które IPO udzieleniu pi~rw-:
nego bez opieki, wywołała w War~za-, s.zej pomocy, przewioilo go do zb1orru
miejsikiaj. Na1Pastnikami za1ęła się P'Owie wstrząsające wrażenie.
iic;a.
CIAŁKO

ZWĘGLONE

NIEMOWLĘ-

J

I n z• y n •I er o s.k a r z• O'n y o g w a I t

• Jee z d yp Iomem
Zwyro d n1a
•
!.i;..1
• •·~ '.uz
ewczvn1e.na 17•Ie ł n1e1
na 4 Jata Więzienia
Skazany ZOS{af
ce słe z mieszkania Sotmanów.
.
Zalarmowano natychm1ast strat ono. Po pewnym czasie Jednak lokatotorzy zauwatyn kłęby dymu dobywają-

cl wko Inż. Januszowi Zajączkowi, oskar
··· Warszawa, s stycznia
gniową, która p0 przybyciu na miejs~e
żonemu o gwałt.
asądem
przed
się
toczyla
Wczoraj
MIESZKANIE
iastała Już Jednak CALE
Oskarżony poznał w końcu sierpnia
prze
rozprawa
Warszawie
w
W PŁOMIENIACH. Przystąplono do kręgowym
r. ub. ekspedjentkę 17-letnią W. H., któ·
r~ nalj; łonił do pójś cia z nim <Io domu alta
demickłego przy ul. Grójeckiej 34, gdzie
odbywać słę miał rzekomo zjazd stu·
w~rsz~ws ~ D
dentów angielskich i amerykańskich.
·
U
li · ~ ~
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'Zajączek, który byt w towarzystwie
400 osób znajdzie Si~ DO bruka

DPBr·a

•dnw·.ana
• z1·k
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Warsnw~Ss~cw~

pewnego studenta, zamieszkałego w domu akademickim, zaciągnął młodą dziewczynę do Jego pokoju, poczem dokonał na niej gwałtu.
Wyrokiem sądu skazano Zajączk a
na 4 lata c. wi ęzienia.
Oskarżonego bronił adwokat ttofmokl -- Ostrow&ki junio.r.
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. .
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Krwawa fragedia ma'z·BńSbil
n •

Prelfmfnarz teatrów mleJskkh na stwowem.
z tern,
rok 1931-32 przewhluJe Prowadzenie O•
I
pery warszawskiej jedynie przez pierw pracowników samorządowych Warszad
d
„
•
•
•
siycb pleć miesięcy r. b. t. J. do dnia wy postanowił zwołać za pośrednietwem zarządu główneg-o wspólną kon- :Jłlq• zra111ł son~ •. Atorq podejrse,.,oł o s ra ~.
ł września.
a nosfi;:pnie podciqł so6ie nos!em eardło.
Ma to być wstępnym okresem lik· ferencję wszystkich centralnych związla mu Iż będzie zmuszona wYProwadzłć
wldacyJnym opery • Po tym terminie . ków oracowniczvch celem zdecyd9wa·
1
sie o<t' nlei?o 2 dyż zatruwa lei życie nleRówno, 8 styczna
opera ma zostać zlikwidowana całkowi· I nia sposobu obrony zagrożonei;-0 bytu
Ubl~łef nocy ~ Rów~e~ rozegrał.a uzasadnione~i podejrzeniami.
ele. Na ~oszt likwidacji przeznaczono opery warszawskie).
k" t •t n ,· _
L k
. Wó ,
Zaznaczvć należy, te zamkniecie o- i się krwawa tragedJa małzens~a. Miei~ budżecie teatrów kredyt w wysokowczas u a~s 1 . s r-act P~ O\\ a.
perv poclą~nle za sobą redukcję około scowy obywatel Grzei.rorz Łukawski, bę J
&ci 828.607 zł.
1
!en ~posó~ mal?fstrat projektuje 400 osób artystów solistów, ' członków : dacy dopie~o dwa miesiące po ślubie.• po nie nad. sobą. Rzucił e na m~!ZOl1~~ J
pozbycie Się dcfmitywnle opery I kło- zespołu artsytyczne~o, persone.lu tech· sprzeczał się ze swą młodziutką małzon-, zrd. a~ jeJ 8 ltfębt°kich ~r>W ~oz m. r .Y
tn ew aśsćtat.ruknę as~ippo ec~gf s~:~ą~~;~
· ką, Podejrzewając ją o zdradę.
J)Otów zwiazanvch z dalszem prowaqze niczne20 I adminlstracyjneiro. ,
rz . ą
W czasie kłótni niewiasta oświadczy omdnło • tu a w
niem tej 7-::i-.f11żnnei olacówki o znacze··
gar o ł ar er1e.
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Małzonków

wieziono do szpitala.
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Johnson-nerw
Amy
-jej matka ·p rzedstawicielowi wieiTak
oświadczyła

kiego dziennika angielskiego
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5Z oso6v sostalu ranne
Gliwice, s stycuiia.

popołudnioWczorai w godzinach
ma·bka - Wraz z moim mężem nie chciie wych po niemieclkiea stronie Górnego
liśmy się zigodzić na tę „wyciecf'Jkę", je śląska wydarzyła się wsitrząsaijąca btadyną w histotji lotnictwa, ale c6t dziś strofa ko'lejowa.
Pociąg pasażers'ki :zdaJżaiący z Gliclrzieci
skoro
rodzice mogą uczynić,
wfo do Bytomia w IPOblliżu mostu Hinchcą?„.
,.Ddly Mail"' donosi, że słynne towa denburga naieohał na pociąig jadący w
rzystwo asekuracyijne Lloy..ia, do !które przecilwnym kierunllw."
S:kutlld . zdeTze.ni-a !były .s;traszme. 32
go zwróciła się młoda lo.tniczlk.a z prośbą o zaasekurowanie jaj życia pod-czas pasażerów obu pociągów doznało cięż
lobu! odmówiło dlokona!Dla . ą.bezpiiecze- , kich lll!Szkoclzeń ciellesnycli. Jeden z. koni.a nawet na najlepszych dla. siebie wa- hajarzy poniósł śmierć na mieij.scu. Ranrunkach, chodaż znane j·es:t · naogół ze nydh przewieziono d>0 szpitała.
.„d'
_,,_
t
L L
swej sikłonności do a.se:kiurowania wszyst
O'Komo ywył udo u poci"t'e.ow obrrz h5
··
kie~o
1 t wagónów zosta 0 oszcz.ętnie roz hric ·
.l ·t eh
facht>w<)
Zdan'e:m
1
· ?. UIPrzą:tnięcie rtoru trwało do póim·e~o
~ •cza~d
~~· ·u.o me
. Amy J ·oimson
dowx"o'd•ł, ze
Zill"I" u•e
~y
; · ·i wieczora. K omuni!kacja z GHwic: do n
t.,mi
si;,. we ~łaśc "w . fo.-.. . . .i.
le."rz·y nr ypi' ale' ''7~ ·:„1ed i 'Lem~ d,'1Ao ~a .tomia odlbywała się z przesia<la.niem.
,
.
1"'' rueu ane aąi owanie.
F z · s
Wszciięte pnez władze śiledztwo do
Co hędzie dale1j? To IPvitanie interesuje
dziś cały świat kuliturailny, który oka,zu- tychczas nie ustaliło z czyijeij winy naie nie.s1łychane zainteir·es·owanfo lotem. ' ·sitąpiła IJ,tatastrofa.

miss :JofinSOD pOd€•OS jej fOfU

przeszła i nie zna go wogóle. Pozatem
Londyn, 8 stycznia.
lotniczlka nie ma pojęcia o Mongol;i i ~j
('Telegram własny).
W yprawa lotnicza 25-letniei an·gielild dzi!kkh płemionach, z któremi tnJUSi się
Amy J·ohnsoo z Londynu do Pekinu spobkać podczas liądowań.
Amy Johnson jest chO!'a, jak oświademo·c,joniuje w najwyższym stopniu pubHcz.no·ść angiels1ką, równocześnie dern er czyła ieU ma~ka. Po słynnym przelocie
samotnym na 1iniji Angm·a - Australia
wwją· c koła lofai·cz·e.
Prasa podlkreśła, że lot odbywa się lekm-ze zalecali jej zupełny sipokój, ube:z porozumienia z kołami fachowemi, sunięde się z wielkiego miasta na pro.
którie odradzały lotniczce rozpoczęcie wincję itd. Jest ona zd~owaJD.a w
S'lalca:i.cgo przedsięwzięcia. Nigdy jesz- wysokim stopniu i nie wiadomo, czy ner
i;;ze żaden aeroplan ąngielski nie poko- wy jej wytrzyma4ą nowy wysiłek. Ten
nał przesbrz·eni Londyn - Pekin i żaden stan nerwó!V odbił si ę także i na strukaeroprla:n w świecie nie leciał w tak fa_ t11rze fizycznej i zdaniem powag lekaratmosferycznyich. skich Mary Johnson 1'est srlnie osiła.biot<i.J r.;,-ch warunika-eh
'
ią
Sybe.r.1"• i Mon"'oJi
zna1'du1ą , na, kie dy lot nad.
i
Be rhr ,.eżne pustynie S~ber•
5
1
•
.,,
·
.,
.,
się °'b?-::?·i~ pod j edny~ ';"ielikim ii,3-sz: ~y;uaga tę~yzny f.izycznaj i .li'r~y.zwy9za
nad menu 1ema orgamzmu do bat"dzo 1111.sik1·e,] tempe
~ zem sme;;,ystym, a kr0J u1ą
w Europie mro·zy. ratury.
h1pełn i e nieznane
- Amy jest niiesipokojnym duchem i
Lot nad śnie~~ami , a szczegółnie podczas
nislkie•j temperatury wy.n11ga specjalne- żąda od życia nieustannych przygód i to
go tminingu, którego Amy Johns<>n nie 1od samego dlzieciństwia - mówi dalej

Katastrofa kolejowa
na niem. Górnym
Sląsku.
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8ensocg jng pro«:es w N. Jorku

w Niemczech

Niemfocld in&tytUJt badania hodowli

n~~~sza~e ~~~~fn:u ~~to~fu~;
J~:~q
całlkowiicie pozibawioneij nikotyny. Ho-

0 tern, te wiedza lekarska Jest dale· J Mister Law zdeponował w jednem z tej, niż trzy lata, to n'ech mu teraz da- dowda te,i roś1lfoy ma koiooalne .znacie.ka od oskonałości i że lekarze - nieste- banków okrągłą sumkę na swój pogrzeb, dzą na iitr.zymanie. Njech się nauczą nie nie, allbowiem z góry umozliwia wyrób
ty - bardzo ·r zadko są w stanie zmóc na od tej chwili miał tylko jedno zmartwie mówić n'a wiatr. Mister Johnstone wy- papieros:Sw i cygar bez nikotyny.
Poniewaz naturalna roślina bez niko
ture - o tern wie każdy dobrze. Nieje- n:e: Jak wydać 300,000 dolarów w ciągu toczył tfaem lekarzom proces o poważzachowuje cał1kowicie swó.i smak i
tyny
odszkodowanie;
ne
naj
jak
nie
za
się
zabawić
Jak
i
lat
trzech
że
doświadczen·e,
dnego z nas nauczyło
Cała Ameryka czeka na wyrok z nie- aromaif, ma to większe znaczenie, anilekarz częstokroć się myli i to przeważ- lepiej. Ęeztrosko, hucznie i wesoło minął
sposobu
nie w sensie ujemnym. Doktór przycho- Jeden rok„. Radośn · e i pogodnie upłynął cJerpliwością•.. Jakikolwiek będzie wy- żeH wynalezienie sztuczne~o
Wyhod<>
papierros6w.
odnikotynowania
podwójny:
jest
'
historf
tej
i
morał,
rok,
ciąjednym
był
rok
Trzeci
rok_.
dzi. bada chorego, zapisuje lekarstwa i drugi
stało się możfo!em
przedewszy.stkiem lekarz nie powin ni- w~ni~ tej Tośliny
zapewnia otoczenie, tę będzie dobrze. A iiem zabaw i przyjemności...
Trzeci rok miał s'ę ku końcowi, a ja- gdy nic mówić napewno, a powtóre, czfo cb1ę~1 temu że przeprowadzono w1ęlk..
tymczasem choroba rozwija sio i, zam'ast dobrze, robi się coraz gorzej. Dla koś · śmierć, przepowiedziana przez Ie- wiek, gdy ma p·eniądze 1 nie powinien się szą . ilo.ść skrzyfowań rośllinnY'ch .•
~ · de P;~ktylka wy'każe, . że · isfotn!e
tego właśnie mówimy, te doświadczenie karz~, n1eprzychodzila.„ Mister John· łeb wyroywać nawet w obliczu rychłebęd~1e mot!1we· masowe. pr01dukowan:•
.
stone n'e prowadził w ciągu tych. lat ży- go skonu.
i lekarzami jest smutne.
1
. Jeszcze Jeden przykład na poparcie Ioślit~ tyti~ dlylhd~e~ nilk:łyt1Y1, będ.~
Innego ·Jednak zdania co do wiedzy cia w myśl ostatnich wymogów hygieny;
·
1 _~ ~ an~ . · a tt t .ueg.o r·owia w1
lekarskiej był i jest nadal mister Law można . nawet powiedzieć,' że prowadził naszych wywodów:
IK1 l zasauntczy pos ęp.
t
et.
l
W
i·t
A
W
·
·
d
dI
odt•
k
·
·
i
;a.
tr'"b'
0
3
z drugi-ej · strony · instytut . ogfas·za,
, · :~tg l. W. - .weru,a~p on, !lewne
z .rowia, a "?ł·
nyy
Johnstone. stale zamieszkały w Nowym 1 3 · ~yc a sz
. ierć!. ~~mia~t przyspieszyć swe towa~zystwo -~~ezpieczen n~e. chciał? u- f te udało mi się r6W.nież wychować roś
Jorku. Pan ten zrobił mianowicie z· leka· .mo t?! śm
mocn-o
bezp eczyć M:~otertt lJ,nde~ill~ - Ja.k o I Hnę tytooio:wą,. która .posiada
.
.
rzamł doświadczenie nie smutne a weso- . uadeJ~cie, opozn.iła się...
łe. Zwykle, gdy pacjent 1;1miera, lekarz·, , .M .s ter !,_oh.nstone b.yt kupcem, umfat mocno . cJton:~w1~e~o. U~deb1~ hczyr wte-1 spotęgowaną iilość. ·nikotyny. Jak. wiado
wzrusza ram·onami, przybiera mniej lub racho'Yać, umiał zarabiać i wydawa~. Po . dy 65 lat. N_1edawn.o ~~ar! ~wieku 98 mo, dotychczas liście tytoniowe posiaWięcej współczujący wyraz twarzy 1 o- upływie trzech lat wydał cały SWÓJ ma- 1lat. Do ,75 roku ty:ci_a 3ez~~1ł a rowerze, i dały . najwyżej 5,8 procent nikotyny,
. . Jątek I w. cz.wartym roku znat.azł się zu- j· a pr~W!e do s~a!n eJ chw1h dął w chór~e I tymczasem in.s1y.tut _doprowad•ziił drag?.
.
świadcza:
. pełnie bez srodków. Ale tutaJ pan Law kośc1eJnym. w puzou.. I tutaj , lekarze me nawraln,ą do 12 procel!ll't · ·nikotyny o
b
t
k
d
T
ii!e ·ta wersja ·okaże się również ' spr~wd
·
nie zmartw'ł się.„ Od czego są lekarze? ł rpieli racji_
e~.
fest
a
ekars
za
wie
no,
ru.
dzona, Iudzikość uzyska · świetną; 'br~
IJ,c.
•
~oni'ewat orzekli. po g~untow~ych bada•Dna. zrobiłem co było w mej mocy.
przeciwko ·różnym in.~ektom.
.1
Wypadek z panem Johnstonem w No tpach, te ich pacJent me będzie żył dłu. . .. _ .
. -•
&WWW
w;;:a
•
nWi1XZiLI
Wym Jorku był zupełnie innego rodzi- • +

li

:~:mr~!y~~.~ś:~:: ·i!1owa
~c!i!"~~=~.~:
·
mo~y I że n:.e zaniedbali nicze~o•. Pan ,t en •~U _, .
wziął ich.oświadczenie na serio I W kou~ · 11 ·

ft)ieite, ·.ie...
-rzedaz· „.t~u
,.,. s.p
n·a
Cromwella
_, :.
·
. ..
.
1
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.A ·

r

•

.rl/I .NC!\W~ ł~~u ' bst_awiony został
nieda·w·n o· potw~riy tefilektor na drąpa~zu ;~hmur\ nafeią~ym_ do firmy „Pa~o...
,live .· JesJ. t,o najw.ię~zy re ~zyi~~1oh.

I

sekwencJ1 wytoczył im proc~ sądo~y. ~d~q6ana od tulo111ło. P!•~• ••H.n o. fof ou fl101io
·
no 6gło no 01 idofl pę&lit:•~V . . ·
Sprawa jaka sle toczy m· ędzy panem
tą re~~tc;>ro"! na ~~te$ae. Ja~ s1ł,ę św1e~1:
z·
sł.al.o
daAE!IJ
.
sbę
C?
1~.
do.
16661
gor,ą
teraz
W An·g1Ji dyskutowana t~st
Johnstonem i lekarzami, przedstawia sie
Iną on p;z.e~ta.wia, W>'.°'braza naif!ep1e1
~ta~omo.
doik:ł.adme
t;zupeiłn~e.
i
D:_
~~wą,
CromOhw~ra
głowy
losu.
sprawa
_
co
amerykąńskicb
pism
według sprawozdać
Jalk w1.adomo :-:· Oł:k· c:nv. ~eu ~~aśc~c1ed,, pa.stor Wv11kmson, nast~pU)ą·ce l?.0~6wna~1;: ~d~by wsZ)'.scy
które rzeczy tej pośw;ecają wiele u:waii. w~ któ_rego <:1ało apotzywa. w ikartecllrze w·es~1n~ter~1eii zap~Wb1a, .ze Jeden z -Jego przod!ków na- ;udz1~ na ,kuh z1~Slk1e1 wz1ęh do rę~1 po
Jak następuje:
światła
V!/ Lc:mtdyme, a czaszka mai1·du;e się w hył M w roku . 1815 od pewnego węd'l'<>- ·1ednei,i świecy, to Jeczicze śuma
.
.
•
.
Mister Lav: Johnstone, yank~ z k~i poei.adąniu pastora angielskiego Horace wn~o ~arz.a, lktóry nbwoził ją po jar tych dwuob Miliardów ._ 'świec byłaby
·:mnie!jsz'a od-świał.ła dOistar-czóne~ó p~_zez
'„ ·,,· · ~,„. - · •
: ,.
mar~dt ·
J ~~ści •. człowiek wyzuty zupełnie z ilu- to WWkintona. .
' · ·
tC41: reflektor. · „ -- - • "„„„ "
1Y~dan!~:.
t
.
zom~J?-le
„
stP~ł~ion~
·
·
iy·
C
.,
zJi. i.. v:1en;ący, że sło~o jest w ka.żdet .• Q$aba w.~l!ki_eJ!~. ~epuibikanina, ~a„ '·:
1
„ "·
„
dziedzinie naszego życia słowem, czuląc kim byił Cromwelłll1~ 1eis.zcze w 300 lait.po s11ęcy a~1'kow, cfomaga1accroh · s1ę, · by r
„.w ·Południoweq Afrrce wykryto
sie przed zg6rą trzema laty tle na zdro- jego ś'?lierd pasdontllje umyisły w An~1it ~owa Cromwella złOŻOll1a została w trum
Will; wezwał do sleb'e najsłY!l1ni~Jszycll gq.zie część opinii ci~-e ~eszcze przed. nie wraz .z resztą jego ciała , zależy· to e>sta'bnio niezwykle< bogate :doła platyny.
. stawia go jako krwawego t'y.rana, a dru- <>d,prem.iera Mac Dolanda, dal-ej od dzie- Złoża te'"' talk bogate, jak niegdyś był1
lekarzy Nowego Yorku i rzekł:
_ Proszę, niech panowie sle nie krę- , g~ c~ęść jak~ . h?hater~ narodowego. ka,na westfinstersklego opactwa który ~ bo~at-e z.łoża: zło.ta. w Kaliforn;ji.
~ ., .
.
puJą z kosztami proszę zastosować naj.. Ni.ezwykłe dz1eue. Jego śnuerteLnych s.zcz~ pewno · ~byrh~ za~o"":~l<>ny z poz.y·skama
„. w An.gflji wynaileziony został nowy
11ków 14 następtljjące: 2 tarta po śtn1erc1 1eiszcze Jedn-eq. reli:kW1Jli a wreszcie od do
. b
. d
'
now~ze z.d 0 b ycze w.e zy, ntec ~ 1e pa Crqrm.wel1a dokonano e1kshumaoji jego tydh<:za_,owego jej posiadacza, - o ille środek dez:ynfekcyiny pod nazwą , Chlo.
pa- rina". Jest o.n równie si.lny jak' subHma:t,
nowie badaj~ ze. wszystkich stron, pro- -~lak i odraJbano głowę. którą wywi~- zec~ce zamie.nit oddziedziczoną
sze ml powiedzieć, czy jestem zdrów, szono na widok publiczny w Westimin- miątikę n.a,. ueleszczące fonity .sziterilin- ale pTzewy.żlna' go tean, i:t nie jest trują,
cy dla ludzi.
, , •l•r-Hall, gdzie poz06tawała od roku gów.
.
czy chory.
a
·
Lekarze usfuchaU pana Johnstona
przedewsżystkiem odnośnie do nlekrę•
powania się kosztamL Kazali zrobić
.
badania.
anat:zy
rodzaju
wszelkiego
prześwietleniom
pacjenta
swego
poddali
i naświetlaniom, badali mu ciśnienia
1
1
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tern sute honoraria I w rezultacłe orzekli:
Na uhcy francuz odetchnął petną
Rotherhlthe Jest dzielnicą portową ke t>iersiową, Jak skrzynie I brodę od
_ Pozostaje panu tylko trzy lata żyBył wolny I szczęśliwy, że ty
piersią.
niegoloną.
dni
kilku
ktoś
Jeteli
Londynie.
wschodnim
we
eta
WieUdemi, ciężkiemi krokami począł je. Podziękował serdecznie swemu
jest w Paryżu, to liczy na. pewne przy-I
· ·
•·. .
Mister · Johnsło!Je zma.rtwll sfę, ale gódy w okolicach Bastyljl, albo na Mont sie ma!fynarz żbliżać do francuza. Wyr-I zbawcy· i zaofiarował mu prawie całą
tylko na krótk~. N e 'Yątp1ł w &!owa .te„ . ptartrze; Jeśli ktoś jest w Londynie to wał mu.z, reki kieliszek i wylał jego za zawartość swego portfelu. · Zbawca postanowczo.
wartość na podłogę. Potem powiedział dziękowal uprzejmte, ale
karz.y, g~yż miał do mch za~fame. A za- · szuka emocji w Rotherhithe.
Do Londynu przybył pewien pary- mu kilka slów, które napewno nie zna- Spełnił tylko swój obowiązek: był ajen
ufame miał dla tego, że byh. to lekarze
drodzy i bardzo wzięci. Jeżeli. w N~wym żanin~ rysownik żurnali mód. Pan ten czyty; ie marynarz się cieszy z pozna- tern ·tajnej policji. Francuz dalejże go
Yorku istnieje cały szereg lnstytu~6"'1 Je- wiedział dobrze, że najciekawszą, naj- nia • z franc11zem. Francuz wstał, usiło- przekonywać, że jeśli nie całą za war·
karskich, w których za skromną opłatą bardziej angielską, ba! najbardziej !on- wał coś powiedzieć i miał mocny za- tość . portfelu, to przynajmniej połowę
dokonuje sie gruntownego badania c : ała dyńską dzielnicą Londynu jest Rother- miar zamknięcia drzwi z drugiej strony powinien przyjąć szlachetny człowiek
i organizmu pacjenta, I po tem wszech- hlthe, i ·dla tego, nic nikomu nie mów~ąc lokalu. Nfe jest wykluczone, że byłby w na{?'rodę za życie„ Ajent zarzeka się,
ewentualnie gotów wviść bez zamvka- wreszcie przyjmuje trzy tysiące fran·
stronnem badaniu oświadcza się pacjen- poszedł w tamte strony.
W „salonie''. który sobie ów pan wy nla drzwt. Ale marynarz poklepał i;o ków•
towi że ma takie a takle dolegliwości I
•.•
.wady, 0 których mu sle nawet nie śniło; brat. było pełn!'· Osoby conaiwyżej z oo ramieniu i h'ancuz usiadł znów !1a
Po niespełna godzłnnłe domniemany
feteli te orzeczenia tanich lekarzy spraw półświatka, 01a!tkowie i inni ludzie, bez krz~sefku. ..p~tem , zabrał sle ów wtlk
dzają sie najcześciej, to dla czego n'e określonego zaJęcła a zato o określo- mors.ki ~o bicia. Francuz nłe czekał, ai a~ent i okrutny wilk morski siedzieli w
miałoby sprawdzić się orzeczenie tak nym wyglądzie, wyglądzie opryszkó~·" zostanie zknokautowany, tylko zerwał ·n ajlepszej harmonj! w tej samej knajpie
wybitnych a przedewszystkiem tak dro- Rozłe~ły się tony piantna elektryczne- sle z krzesła. próbował wvwr6clć i:na- i dzielili sie owemi trzema tysiącami
· h· k y jak ci których wezwał ml· go. .J edna ·z dam zaprosiła francuza .do rvnarza 1 stderował się. ku drzwiom franków. Stanowili jedną rękę. Działali
. .. tań.ca. Francuz wotar z nlą nie mieć knajpv. Gromki dos wilka· morskieg-o we wsp·ótnvm interesie. · Nie oo raz
•
g Cf 1e arz
. się nad _ nawet w tańcu do czynienia, i grzecznie zatrzyma~ g_oścla z nad Sekwany tuż u o!erwszv i nie o oraz · ostatni w ten spo
ta
sterpJoh~s~on~ ?...
0
odmówił. Dama nie zraziła się tern po- samv~h drzwL, ..Marynarz miał w . ręku sób nabierali chetnvch badania Rotheran .° nskone zajs n0 wt1 rtwlł sle
1
hithe .,_ stvnnej dzielnicy portowej we
_
stepowaniem nłegrzeczne~o francuza rewolwer. ·. · .· · ·
rzeczemem onsy um, poma
przez pare minut, poczem zaczął sJe ra· ( to zdarza słe francuzom nawef często) . W teJ wła~nłe tak S?rotnef dla fran- wschodnim Londynie.
dować. Trzy lata, to J?Owatny s~mat cza I ośwladczvta mu, te jest gotowa napić cuza c. hwiłl . r:oz1egł . sle b. rzęk ttuczo- fXXXXXXXXXX XX!tXX
~ ·(j/-~
SU, zwJaszcza. g<J~ nie trzeba s .ę prbez sle na je~o k(')SZt kilka, ale tylko kilka. nvch na~zyt\, ' Cietkł l?Tf.nlany ti~banek,
rzueo~v wofawna dłonta. snadł na, ra- RĘCE MA.tYCH POLAKÓW ZAGRA·
ten czas zastanawiać nad tern, co sie ę- kle1łsik6w whisky,
W
francuz był prawdziwym francu- .,,fe mat.sr_g?"r~a. Kto~ sfat1~l w obroriiel
dzie robiło po tych trzech lat~ch, i gdy
-ponadto - ma sie w plynneJ gotówce zem: nie lubił whiskv I nie lubił robić franr.mi:a. (ltnwa wc:'<:nał obro11c::i dro NICĄ YCl.ĄGAJĄ SIĘ DO POLSKI
PO ELEMENTAlłZI
300,000 dolarów. Pan Joh!Jston uradowa1 zbvtecznvch wydatków. Zresztą. Już ~e nłe~%C~eślłv.rem11 fr;:nictt?:O'l'lrl .•• Pnt.~tl
na „Fundusz Polskiego Szkot„
gres:?:
Złóż
:u1c:f~"'11!?'lł'<::i
n
....
~,..t:'lcl1etn~
·
$łę z wyroku lekarzy. L'czył lat . c•!~ raz ustalilł~i:nv. że nie cbci~f mleć i ta n~ ~v1'1r.~tl{a
1
111
·na konto P. K o.
zagranicą",
nictwa
,
l'l"'"'""'"Z
j'll°k'iP'-'lr
k"~"ni:.
~
P~
dM.
if::ił!'I
r
.
od·
Francuz
czvnlenfe.
dó
nic
nsoba
stę
· dzieści kilka, byt w sile wieku, czuł
1
m'mo wszystko bardzo dobrze. Za trzy7 m6włt. - Tuta! dama się rozsierdziła m6l?f.' 1Jtd-,fby. cbd;:it. WVt'l;>Hi< l<u odrh ~~ i 218951 Komit~tl.1 Ohchodu ·2S-leciat. Wl\l~
ki 0 Szkołę Polsk"'
sta tysięcy dolarów motaa wcale ładnie na dobre. Doniosła o swej znfewt'1'1?;e Ił~cem 1 cf~ frMcuzowt. W ten sposób
drzwL
4o
doszU
klat
tnlal
który
pewnemu· marynarzowi,
przetł'6 tnJ lata..
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Oszust w roli dentyst y

Na podstawie sfałszowanych dokumentów odbywał praktykę dentystyczną w całej Polsce, między innemi w Łodzi i Pabjanicach

łona wysłała go na studia do Warszawy
~antasiut•ne DJprost dsieje ossusto, DJIOD11J111a1,•a, slod~i~jo
ł Jalssersa 111 jednej oso6ie

Ożenił się

w·ł'aodzi. przyczem
I

Po przybyciu <Lo Kielc. Szwarc zgfo.. zezna·nlach, wreszcłe przY>Znat się do
Wewnętrznych zezwalaJacy Szwarcowi ł
Kielce, 8 stycznla •
·
Aresztowany przed kilkoma dniami na odbywanie praktyki lekarskiej w za- . sil się w Starostwie, gdzie na podstawre wszystkiego.
Iokazanych dokumentów został zareje- Znaleziono prziy nim precyzyjne naK!eleck!es:o 1kresie dentystyki.
· w Sosnowcu na żądanie
Zaopaotrrony w takle dokumenty . strowany na liście !ekarzy-dentystów. rzedzie do otwierania zamków werther·
Vrzędu Sledczego łeka·rz-dentysta Jan
Tadeusz szwarc ma przebogatą przesz- Szwarc rozpoczyna szeroką dzfałalność 1 _W parę tygodni Jedn~ ~ostał zaan- mowskich, w_ekslr: fałszywe ~okum~nty,
dale'1 i da- .f!azowany do Sosnowieckie1 Kasy Chó- o.u:romna ilosć roznel!o rodza1u trucczny
ha
_ ż :mea rzest
lość.
rych, zdarzywszy przedtem naclqf{nQĆ cJankali, kokainę, morfinę, browninl! kal.
ępcy pe g0
Karjerę swoją rozpocząl Szwarc we lei y. · P
. kilku kuvców m. in. krawca Sachno.wt- 6.35 Nr. 964720 pochodz_a cy prawdopo. .
.
Lwowie gdzie zajęty był u jednego z •· .
nie z kradzieży narzędzia chirurf!fczne.
Ciąg;}e zrtu:eu1.a "m1eJ~ce zaml~s~ama czai ku1pca galainteryjnego Rodala.
tamtejszych dentystów jako 'POmocnik.
Nagty wyjazd Szwarca z Kielc wzbu ,5 akcyj Zakładów Przędzalniczo-Tkąc·
Skronme zarobki pomocnika nie wy. - Łódz, Pab1arz.ice, Wtloo, Skairzysko,
d·zU 'J.IOdejrz·enie kieleckiego urzędu śled-1 kich S. A. w Krośnie Nr. 12348115.
starczały mu na życie - tn też oR-radl Kielce. Wreszcie Sosnowiec.
Jest reczą wątpliwą aby Szwarc m6gf
Przed przybyc:em ck> Kiefo Szwa-re czego, który rozpoczął poszukiwa11ia.
swe~o pryncypa/.a za co został skazany
na 1 miesiqc więzienia - z zawiesze- zamieści! ogłoszenie w jednym z pism, Wynik <ltochod~ń byt wprost n·iooczekl-jdokonać tych wszystkich fatsz.erstw i
oszJUstw bez niczyjej pomocy. Musia~ on
niem wykonania kary. Jednakże wkrót- Na skutek tego inseratu zgłostt ·się do wany.
Aresztowany Szwarc wzięty w krzy posia<lać sp6lni1k6w i zamierzał prze~
ce wyszły na jaw dalsze jego sprawki, niego dentysta Gingold w Kielcach proamroo~~
.•
~wy~~i~~~·~p~y~t•~~Y~c~ząił~si~ę~p~liąi~ić~w~i~jei~~sjwją•di~~~it~a~łn~o•.4~ć•oo••sz•e•r•sz•a~
aprokuntmat~~SA~rofy~~ze- ponoooj~muw~~ra~
._
-·
www
·
ciw niemu dochodize.nie karne o oszust~ G•H* FT
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~~f.tftEł~~f:~:~~~iJarn~~i m~~tnikiw wdrukarze
i kotoniarze"
Nałlepiei płatni są

mla·rowi sprav..:ioo1 iw-0śc1 i skradłszy dokT'menty ~snbiste studentowi politechrdki lwowskie;.
Janowi Szwarcowi wyJecTraf ze lwon·a
i pn.,•h.vl do łodzi.
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męzczyznaml
W Łodzi zapoznar sfe z ~feną tasiń
Porównanie stawek płac robotnjkóv.
Gtówny urząd statystyczny ogłosił I W cukrowniach rzemieślnicy zarabiał
ską .10 tu ożenił sie .z niq TJrzedstawiajqc
l robotnic polskich wykazuje uderz!liące
. ciekawe zestawienl·e płac roootników. za ją przeciętnie 8 zł. 10 gr. dziennie.
się f k<?ń siudent amwer.~ •fetu.
W przemyśle naftowym wiertacze r6żnice: Stawki robotnic wykwaltiiko~ asi s a nłetytk.o uała utrzymani· trudnionych w różnych ~ałęziach przepierwszej klasy zarab:ają 11 zł. 31 gr., j wanycb są bardzo często niższe od płac
~ zw~rcowl, ale wyslala go na dalsze mystu.
statystyk tych wynika, ii naJie~ieJ dystylatorzy 9 zl. 92 gr., pomoc facbo- robotntków ni·ewykwaJifikowanych.
I
studia "!edyczTW do Warszawy.
Gdy na przykład robotnicy, zatrudnle
TutaJ Szwarc rozpo~a karJere zarabia~ą drukarze. Skladac.ze rec~m o-, wa w kopaln:ach 7 zt. 54 gr., robotnicy
falszerza dokumep.tólV. które podrabia w trzymUJ<l ~ złotych .d.zlenn1e! a niektó: placowi i pomoc w rafinerjach 5 zł. 44 gr n! w kopaln!ach rudy cynkowej i otowia
I rzy bardzieJ V:Ykwahf1kowam prac<?wn1 ł w kopalniach węgla kamiennego za- nej otrzymu:ą 7 zł. 37 gr., robotnice, spet
sposób wprost mistrz.owski:
Na u~1wersyret nfę moze się za'P1sać cy. druka.rscy 1eszc~e w?"żs~e &tawk1. Za robld górników wynoszą przeciętnie 9 1 1tiające te same czynności tylko 3 zł~ 5 2r
gdyż brak mu świadectwa nroralnnki .1 wod ten 1 przed WOJną nałezaf. do :b.ardzo zł. 88 gr., pomocn'.kow pod ziemią od 5. przędzalnicy bawełniant otrzymują 8 :zł.
ł zł. 70 gr. do 6 zt. 8 gr„ młodocianych po- 1 65 gl:'., przędzatniczki zaś tylko 5 ~ł. ~5
·
ucz~szcza przeto na wykłady jako wot-· dobrze P!atnych.
Zko1e1 po drukarzach naiłepte) bodal mocników podziemnych od 3 zl. 42 gr. groszy. Ten sam stosunek wyraza s1e
ny s!nchacz. - Uzyskuje tit zaświadcze
me ze ~c~ęszcza? .n·a wyiktady poczem zarabiają wykwalifikowani piekarze. Za do 3 zl. 80 ~r., rzemieślników wykwalifi również w danych cyfrowych, tycząv
przenosi sze na uniwersytet do Poznania robki ich wynoszą od to zł. 20 gr. -.tJzłen kowanych na powierzchni 7 zł 60 gr o„ cych się innych gałęzi przemysłu.
W ostatnich czasach kob:ety pr6bogd· zi~ fałszuje świadectw:> ulwczen:a nie wzwyż. Wielu z nich piócz · pensjł f!· raz kob:et na powierzchni od 2' 66 gr: do
wały już rozpocząć walkę o zr6wnanif
·
j trzymuJe całod·zienny wikt, ewentualnte 3 zr. 42 gr.
stu01ów med·ycznych.
w przemyśle metalowym rzem1eślnł- zarobków z mężczyznami. Rzucono na
Romoczy11a dalej rozlegfą praikty.kę tylko obiady, lub kolacfe. Pracown~cy
wet myśl stworze!1ia bezpartyjne) ceniako Je!wrz-dentysttJ z rozmaitem powo ~i~kars?Y· nie f?O.siadający. p~fnych kv.:a cy zarabiaJą od 8 zł. 40 2 r. do 9
1M1kacy1. zarab1a3ą oczyw1sc1e znacznie 2 r„ pomocnicy fachowi od 6 zł. 42 gr. do,traii kobiecych związków zawodowych.
dzemem.
Nąrazie projektów tych jeszcze nie
Lekarkę ~ntystkę H~enę Rug:e w · mniej. Dzienne j.ch stawki .nie.pr.zę.kracza 7 zł. 57 gr.
Organizatorki kobi_eceg~. ruwykonano.
przeciętna.
chemicznym
przemyśle
·W
I
•
złoty.eh.
10
ją
Pozna·niu okiradl z biiuiterji na sumę
W przemyś!e budowlanym . 1ar.obk1 stawka dzienna robotnika wykwat:fiko-1 cłiu z.awodowego uznały bowiem. 1z w
.
3000 zł. .
Prncule następnie ~ c3'1ego sz.eregu murarzy waha1ą się od ll zf. do 17 zł. wanego wynosi około 7 zł„ w tartakach okresie obecnego kryzysu ~ospodarc~ego nie będą mogoty skutecznie walczyc o
d·entystów w Poiinanski.em od których 84 gr., zarobki robotników ńiewykwali- około 6 zł.
Gdy porównamy powyższą tabele z spelnien.fe swych postulatów.
otrzvmuje bardzo 110chlebne świadectwa flkowanych wynoszą około 7 z1„ kobiet
*W*M•*• !Hili&i<'f!'•*'d•a&&e
Tymczasem rośnae liczba sfalszowa- zaś około 5 zł. Należy jednak zaznaczyć cennikami plac większych państw zacho i
•
•
nych dokumentów i ~wfadectw, które fał iż robotnicy zatrudnieni w tej gałęzi prze dnio • europejskich, dojdziemy do wniószuje bą..dź f}Odrabiajqc w Sf)OSób mi- mysłu. przeważnie pracują ty\ko.sezono sku, iż polscy robotnicy naogół są znad ·) •
k
strzowski pieczęcie i TJodpisy bodi tet Iwo. Zdarza się często. iż pr.zY. n1edogo- cznie tep!ej platnL
(Telefonem od w~s:~ orespon ent~ •
TJ~owadzac koresvondencic z odpnwied-1 dn~ch v:ar_unkach atmosfe.ry7znych, ~ie I Dodać równi ei należy, iż wiele
KRWAWE ZAJśCIF..
memi urzętlami usuwa przy pomocyl maJą za3ęc1a przez 6-8 m1es1ęcy w c1ą- panstw posiada znacznie mniej liberalne
Na drodz.e pomiędzy wsiami Zdzń«~ee
ustawodawstwo soc.lalne. Nie wszędzie
.
.
•
środków chemicznych pierwotna tre.<t, gu roku.
W t>r~emysle wt.ók1enmc~vm, w okre robotnicy korzystają z dwuty1odnlo- Dolne a Augu~tynowem w pO'w"ecie pl«>trkO'W·
a wypisuje sobie na oryu:inaln.vch blankietoch zarmatrzonych w oryf{inal.ne ple · gu łód~k1m, zarobki robotników wyno- wych wymówień, płatnych urlopów itp. ak:im .ttie;a.'ki Ado.lf Rene miies:.kiaD;iec 'Y'si .~•
szą: W przędzalniach wełny czesanko- ~x4"~v.v~vvv„~vxw e~J<Ce G6me 1 .Józef Ko~.alski m;ieszK&n.:Je.c
czecie i podivsy, treś~ doivoln'.{.
Po mistrz.owsku WJ)rost został ~fał- we) przeciet.nie około IO zł. za ośml01to· -. ffftft~A„.,..,.._..,.,_.,. f t ~w~~~~t'Pcl:t~g~4=~?cy~~:
zorlawnli na mi.eiscu i uS:.łowali z'J>ec oo il!ll i~·
Si'jOWany dokument Mlnl~terstwa Spraw dzinny dzlen pracy, w przędzalniach ' ba
n.ak aię nóe udało i :llOStlalii ujęci. Ciężko pobi'te.
s···~c19
8 zł. 65 f[r'. dziennie, w Inokoło
wełny
._,
ft) przi!n.Les'ooo do mie.s.zkan'ia jego <ijoa we wsi
M
••
Wr
nych działach fabrykacii prtewatnłe nie
~
•
Muu.ry, ~dze po u1>!vwiioe kilku g-Odzin \Y·iś~~,.
co mniej.
DŻWIĘKOWY T "'ATR ~w•1:TLNY
ski zma1'ł. N.aJI>aistMków osadz.on.o w 'Wllęzcenm
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Dziś I dni uastępnycbl

Motto: ·

Paryż młody. Paryt stary

n„„1-..
l..iuartler Latin, Montrmartre, ou1wa1'Y,
Wielka Opera. Champs EJyse~ -

Któż

nie zna mnie, nie kocha mnie.

Słynna

gwh?zda Music-hallów parys.
kich rasowa, pełna temperamentu Irena
ł:iordonl oraz wytworny i dystyng;)Wa·
ny Jack Buchanan w wielkim filmie
śpiewno-dfwiękowym p. t.

„P A R 'Jl t A N K Au

(PRÓBA Mlł.O.śCI)
i humor treści. Plekmelodii
bogactwo
ne kóbiety. przepych wystawY w naturalnych kolorach prześcigaj~cywswstko widziane dotychczas.
Dodatek dtwiękowy
~11\DPROGRAM:
oraz aktualności kredowe.

Pocz~tek seansów o godz. 4.30. W
soboty. niedziele i święta poranki od
Po cenach naimżgodz. 12-ei w

·zych

75

rot.

gr,

i

zł.

•

•

bot~~~~~~~!~~~~~:n~. ~~~~~~t~

.

fabrykach trykotaży i po~zoch. t. zw.
kotoniarze. Niektórzy z pośród nieb za- ·
rabiają przeszło 20 zł dzłeaille.

._..fil ::
2

aram1un

wiidowni teatru ,,Dobry Wieczór''. nie.
k6w
i__
k -"- d
lik
1• u
as.K.a a

oraw

OMa&

'

świetne recen~e wszystkich pism ł6dzkioh - są dostateczną rękqjntią, ie o.sta

tnia szampai\ska rewia „Dobrego Wie, uroła •i•"' m
s'ft
'"!"'Oru'' P· n. Od A d:o
1:G
-~
wanytm pr1>e1bojem 5ympatyczn:eigo teatru. Największem powodzeni~ w orog.
,;sanonces„dta" „Wero
ramie
•• Dziewczyna z prowincji" •• Ponika 2"cieszy
Piosenki
ezja wscliodu'' i ,,Fa1bryka"
lftOwtuzane 5 „
. ,,D·Ol,_TtM:O Wieczot'lu"

z

~·.s

„

l"'

lr:!:d;~~ t~t!':~::;a: l~at'y~u.
-·'

serca

Głos

e

•

si.ę:

IU

'

~

·

•

wkrótce ogłosi
QRAnD Kino„

Szczeg6ły

'

.'

PIENIĄDZE

~:=zn

SKAR·
SOBIE
BOWE.
Sed okręgowy w Piotrkow!'ie rorpafrywał w
ty<:h dn.iiaclt sprawę hyłeg10 soli-y$a - i M.j.erxyn
oisk.airrony był. te
Kwiem!ia, ktć....,
nie'•·ki"""<>
• r
"'&
~owaoe tliem?.d.ze
~ł IOb:ie
ckairbowie w kv.-.c:>:cie 1376 zl i 87 gr, Oska.rŻ'<lny
pn;ymiał S'ę do wi'll.y i t!umaoezył &tę toon, ±e

1111 u

•

KARNAWAŁ WRE W .,DOBRYM
i promienne fwuze na
RozogniooeWIECZORZE".

m~ nącea

'•'·.

. ·: „„ .,· „ . _.

"""

pożyozył. Sąd ska'Zl!l.ł

Kwiet

scenie rew;ja z Stanisławem

Wot::ó

~clir.e

te sobie

aef roli.

Nia

ni:a n.a 4 m1es.ia,c.e dornu .poipr.arwy z zawii-= 0 •
mem ka.ry na pneciąg trzech !·at,
REPERTUAR KINOTEATRU ,NOWOśCI".
..Jej seroe kła'!llĆ!e" z Anną Ooorą w ~ 1 6\v.

ckim

lllll

czele.

f

W«#M"'Mfł I

W1'1

Lekarz- d entys t a
H
Wl'~„~-.ol :. .
Kn~·U'~· [i."ij'
~
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~
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'?r ynuie co z1ennte
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loninszki L 5. tel. 106·83.
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Mayer wierzy w zabobony. To lut taka ludz·
banku. by wykupić weksel I przez nleostrotność ~
potknął się o próg swego mieszkania, wrócił do '
domu I nie wychodził przez cały dzled, dopusz·
cza)4c weksel do protestu, Wprawdzie plenledzy
na wykupienie weksla Jeszcze nJe miał. ale bądt
co b11dt wypadek ten gwladczy. Jak wielka sua
I
tkwi Jeszcie w naszych zabobonach.
J\iayer nigdy naprzYkład nie miał trzynastu ·
lat. W dwunastym roku t:vcla · zachorowat na
śpfączkę I obudził sle dopiero w·.dnlu urodzin,
I
itdY wstępował w czternasty rok tycia.
Ml mo to P an ·nóc zrobll mu kawał. Maver ·
'
urod1;lł sle w poniedziałek dnia IJ·a:o stycznia
(a więc 13-co młes~a) o godzfnle l--eJ w POłuitnre (a wlec o codzłąle 13-eJ). Jut wtedy zdawał
sobie sprawę ze sweJ sytuacJI 1 pierwsze Jeco
słowa brzmiały podobno1

"'

•

•

11

...

Z OUBSSBldoriu"
„Upiórp0Jskie1·
soólki autorskiej

~ztuka

·
ZW"ycf~sklm l'Qchodem poprzez wszy.
stkie stolice świata. podbił serca i umysly wid.zów niezrównany król pleś·
nlarzy MAURJCł: CHEVALIER swym
przepięknym glósem i czarujacemi pieś
niami, zachwyca i upaja w arcyfilmie
t.
p.

Sprawa „Upiora z Duesseldorfu" je-·
·
· ·
Na temat zycia
hł
l
szcze nie ucie a.
czynów tego krwiożerczego wampira
napisano już setki artykutó·~ oraz kSi'lh. B k b YtO t YIlrn
ra
żek p"()wieściowyc
odpowiedniego Ul woru scenicznego na
ten temat, le~z i ta luka Z•lc;;Lała :1stcttniu
"
wypełniona przynajmni .!] n:l sce.1ad1
d · d
· k
d
polskid1. g vż oto, Ja Slę ow1a UJCmy
na scenie ł catru Miejsk ezo W l}rudzi4
w roll piekneJ l despotyczne! królowe!
dzu wystawiono jędną z najaktualniejnaisubtelnieisz~ zjawisko ekranu, wioś
szych 'sztub. 5cenicznych p. t. . Upiór z
niana i urocza .IANETE MAC DO·
l)uesse\dor1.f' pióra sp(·fki aut„r.?kiei
NALD. film ten to pleśń miłosna nal• .
\\'S' ' lCO'u
·l ~ N1e· \:v"l <.tl·c
·
· ,, K
plęknłeJszel : parv kochttnków ·Pocza" :
L. . arsKiego
·pp.
tek w dni· powszedn.e 0 ...rro·•z!ni·e
4.a"' 1•
.„'" l·"'t :l k·•
f
,.
•
"
ITIOW(!J
i
tasm·.
„5000 mctrow
po poJudniu. w sobot,y:, nieaziele i świę
':SZt'U).{.e nazw~l.i aut~rzy) podzielono n~
·
ta o ~odzinie 12· ti w potuurrie.
5sensacyjnych C1ktow, d·J któryl:h tre:,c
.ca---. zaczerpnięto. z ~łóśnej d/,i.;; jeszcze i
. . nig-dy niewyjaśnionej ·. nb torji 1Jucssel· , " ~· ; · ·· .

Parada raramountu

ka natura. Ody pe"'nego razu miał udać sle do

P'

·

zna·
klem Tan1:a, ł'ioseukl I Humoru? &lejooty produkcll dt~leko~ei w WY•
i.ooauiu naJllosaonalszexo zespołu ak·
t.
„.
Io r Sklego I rczysersAiezo
p,

Fatalna ,trzynastka

r:fJJJ;;111elJ:.. • ~

-

mrlll

•

Rozp~~~n~:i~1 ~::ter~r.cb~od

M

Rewja dźw11;kowa, SKla<laiąca s1e z
szeregu skeczow w wyKonaniu wszyst
kich gwiaz<l wy tworm „Paramount".
Maurice Clu:valier, \..lara l:Sow, -Uennis
King, t.velin t>reht. \Partnerka .lannini;
sa), Nancy Carrell, uary Cooper. 01..'on:e Baucroh. "'uanei; Rosters 1 lnnL
Nad prouam: doda1ek dźwiękowy
fJelscherowskl p. t. ..POfHUML\\Y
1>0 ~ WlAZU".
. Po..:zatell. o gooz.- 4-eJ po Pol .• ost.
10.15 wie..:z .• w soboty, niedziele świ~
la o godz. Il-el w poi.. O:>tat. o 10.15
wiecz. L.cny mitisc nounaine, na l>O·
rankach zniżone.

parad a

M1' Io s'.c1· ',

·r

0

\

eośiie PO:dflJór~oDJi -1dor~~~e~gn~~: 0;:asa ~;udzi•1dzka.
JloDJi
·5 ~ e.wca 'it'ł/dd
J:.ua•••-:!i.I łt d..:'ł:lll'aÓ
1jętnie przeprowiłd~ona
I każd~ chwtlą sz~rszc
· .

·m~:,. n::~:~~o~1~:0:i~:1::;:c:~~emy, w

timieintryga, zatacza-:
·
·tl •
85 lat pótnlel A\aycr rzeczywiście zakodczyf.
Kn;g1
·coraz
. . :: jaca. z..
""
il.Ili•
•
••
_
tycie. .
nastroJ utworu,
ponwry,_ · taJenmlczy
il &caa•••-=-~•~•,.. 4111.t· Dla.. Ąiayera ubiegły rok by.ł szczea:ólnle clęt
Oblicze podwórza miejskiego zmie- teres. Mo"11a coś spieniężyć. ·warto okraśzony z1ekka humorem - ,trzyf!la
Id. Mayer stracił f)o:wlem w tym czasie dwie rze
~ją widza ·ptzez cały czas orz~ostawte
·
·
01.WOl'Z~~ 'ofi:rlO·· : . .
czy: _tonę I kredyt•. żona uciekła z Jakimś ·tance„ nia ::,11,1 w .,,„u~k11u„1..1 uu !JvtY w1... u.
.\v iosdą 1 i<m:uJ l\. wHu1t: Ud j,Juuwórzu ' ' Ut<.n-ll:~.u l~.? . nastąpiła zmiana . gości nia w napięciu, stwarzając naprawdę
rzem za1,ranlcę. a c:ó, s{ę stało z kredytem - .nie
.
.
POQWUlktJ_ Wy~~l • .Liky.vy1a Uc.lllv~t hUwi·' za·tmujące widowisko. ·
~i.hUi.d..
. ·.
.
'
wiadomo.
PoŻatem J\layer m1ał stereg drobnych przy. ~rzychoqzą śpiewu1..y , muzycy, sztuk- 1u~L-uaua uuLy1,;111.:zas a •.ut:gu1Ja. ~i:l L\ł
'
. r,&:w.11,;:..uł\:.Yt
. '
lcro~cl, Jak np. przyJazd. teściowe), plaJta, potar QllS~i'.Gt:, Kć:.Ha1y111afkt:, g'1Li.l!k,Y->l.:.l HU.
., · . ·
··
~V ~za~1e zuuy . iw.u.a }Juu w u1 .t:.owa którzy chqdz<i. uu µuu w u1 .ta do pod wów mlesikanlu, kradzies. złamanie nogi, zgubie-! ."
Otwarte jest od szóstej Wieczorem
nie spinki Od kołnlerzy~a. 4mlerć bogatego wu)• mtkzy. 1'la puuWOt.Gt! WK1a~:t.a Jego rt:.a, S:t.Un.~NC :t.a!Ovall.
eto .4-ej. nad ranem
rozlega sie nowy
J.'\a l)l,)1.1.WUfL.ll
. \,..-esarsKa iho„c ka, który cały majątek zapisał ciotce I t. d.
kJnoW'~ w . Pale~tynie jest Pd„·Sala
..
_
)
.
.
...
okr~yK:.
interes.
i
naudel
.
·
·
.
·
.uhle·
.i
zadowolony
.
był
nle
J\layer
Słowem
- ::)toty; · szafy, · krzesła reperuJę.~~· pici.em priektoju społec.imego tego kraGdy pada smc~. guy mróz rzeźbi
.
icłero roku.
ju· spolyka się tam przeastaw1..:1CU ZY·
Wczoral spotkałem ro na ullcy. Był wesół. fantaStY~.Gllt! kwtaly 11a szyi.Jal:h, run.o- I(epertuJę Stoły, ,s~a1y, .lU.t:.esła!....
!'He P,izyc_riodzą ~HJ.!ilci uo stolarz'!l• ·aów arabów· ' felachów, sfar·dyjezyków
tmle,11lony na twarzy, pełen dobrych myśli I na- mu nie cl11,;e sie otwierać Oł\.1eu, chol:DY
·
_
·
'
nawet sam ł\1epura spiewał „Aj, aj, ajr', ,wi.e c sL_4 larz idz1ę <lo Kl1Je11tu_W: . . · lttd.' '.
dzleL
'. Jest'· to może jedyne kino na świeci~.
- Bodzie dobrze!- - rzekł do mnie• .-.... Mo- Kto~y tam. słucn~ł ocnrypicgo głos~ po: . Ną, ten ~a~n soo~oo weroowama. kl!..
dworz.oweJ . spicw~cz~1 rekiamuJąceJ ~en!ell w~atlll. s1usar~e, oar.asolkarze- I gdzie najpikantniejsze momeuty filmu
te sle pan Jut nie martwk!m~u r~e~ieslmcy, ~t~rzy me mogą_ ·clo-.. óowtarża się dwa razy na żądanie pu•
ostatnie szlagiery teJ 1mary co
- ~Yrral pan na loterJI?- Nie- Ale mimo to, twierdzę, te roli: 1931 „ł{amona··, „utady t-,1co ·, „uubliczk1'• oz~~ac się zamow1e11 w S\vvclt nuesz-1 b}icznos<..i: Uług:ość programu nie od. grywa 'tru:p żadnef roli. Jesli. obra~ P?. ,.
"
_. _
• ' kamac~. , .· .
.
i ~· p.
.
. _ . ..
b-~e lepszy 0~ roku 1~30-go
-ab.-:. siada dwie, a nawe.t trzy. scrJe, wy.sw1e
Mo~e · tó pomoze?„.
To Jest int . . Handlarz to co rnnego.
':"yczytał to pan .z &\\la~df~
. tla:'się je od razu. Czasem przedstawie··
- Nie". Ale mote tnl pan ~leriyć na słowo'·-·- .„,. nie· trwa od 6-ej' pr'z ed ·wieczorem do
~ '
'" ~
'
Terai Jut wiem. dlaczero ub1e1łY rok bYI dla
wschodu ·stoiica, a wiec do godziny 4-ej
wszystkich taki fat~lny. dla~zeso było tyłe kata·
nad ranem.
strof, tyle nlcszcześć ·I Z!ftartwledpadowej'' prof. St. Gołąb (tr, z Krakowa). 11.45 .. Napisy ukazują się w czterech języ- .
PROGRAM ROZGŁOSNI LóDZKIEJ
- No to cłekne. ~lapzeco?
hebrajskim, arabskim. angiel ~lS.45 Kon<1ert eol:stów z W-wy. Wykp-nawc;y: .kach,
„PUL~l\ILUO l<AIJ.IA''.
- Pan nfe wie?- Wsiystldemu winna ta fa·
i francuskim.
N~ S~otowska !skiz). Aleksander \V ie1hors!<J ki
CZW ARTEK, 8 stycznia l931 roku.
t~lna trzynastka!Godz. 11.58-12 05: Sygnał czasu , Warna- (fo:t.l ~ . Urstem (akomp.). !8.45-19 ~O Roz:- S m
- Jaka trzynastka?- Spó)rz pan na sume cyfr!... 198ł „ 1 plas wy i· be;hal z W1 eży Mariackiej w Krakowie. ł ma1Ll>śc1, . 19.10~19.30 . Oc!cz:y~ zorganizowany
R
"
odczylan.ie programu dz::ennego i repertuar l~t- prz:~z:· Komitet Dru Prz:ec1w~ruthcz:ych w Loda
I

l

I

K'i no

w.Palestynie

0

:1

:"'j

·

-

no·· Io'. TuI ·rodJ·ot...

IJ P US 3

= IJ!_ Stad, panie, wszystkie nleszcze-

ścfa!;.. Stąd mo)a plaJta J pańska plaita!." Cały
rok człowlet ale meczyt I nie wiedział· nawet
dlaczero!-

Stop.

l<<M'rt,cci,< ~
...........-...
··----·-..
~~~

rów i klin, 12 . 10_ 12 _30 Muzyka z: p:yt gramofonowych, 12.35-14.00 Koncert szkolny z: fill,a.rm
Warsz, Wyk.: Ork. Filh War.sz P"d dlr. J. Ozi
m:~k.~. Wi.ktor B:egy (tenor) . Józ~ Turczyń
ski (f.or:l.} i L U~tem [akomp.} Słowo wstępne
wygł. Tadeusz Mayzner. W programie utwory
Fr. Schubert.a, R Schuman i K. ·M. Webera,
J 5.35-15.50 Komunikat
14.00-15.35 Przerwa..
Li.gi Obrony Powietrznei ; Przeciwgazowej z
•
W.wy. JS.5()-1().10 „Psycholo~ta rew-0lucji
bolszewilzm" - wygi, prof. l>hrja11 Vl.z.oechows.kii(tr 1W-w.,.) 1615-1715 Muzyka z płyt
gramol , W-wy,' 17.51-17 40 , Pierwiiaatek niesprawiedliwości w Warszawi.ance i Nocy Listo-

TEATR J\Uf.JSJ(L
Znask~y gość' iluzei &ceny K. JunosuStępowskd kreować hę~ dziś · cz:·wa.rlek wiecz:.
tytulową rolę w "luce
' w sobotę o 4 po.poi
:'iereżkowsk.iego .Cu Paw•ł ('•, a jutro, piątek
wiec1 w wvOOniei komedii Savoior'a L-s17 Diwiękowy Kino
t sobota
w lodzi
„ósme. ton·a S1n<>brodego''.

•mll!l•••••111•m•1111--aaa aa

.,

w

Char Iie Cha pli

.
19 .30-19.~5 Pły~y gra,rr.of.. 19 35'-19 50 Prasonowym obrazie
.6
wy ~zenn1k ra~1owy z W-wy, 19 50-:20.00 Ko.. .
,
•
.
. .
. .
m.un1kat Izby Pr~em. Handl. w Łod.z.1 1 odczyta- . ,
n.:e pr~i:. na dzień nast. (tr. ~ W-~y), _?OOO- I . , Ja~ ..wlad~mo Cba~he Chaphn ~kon20.15 Feł1ę-lon 'P· ,t.. 'Bohaterskie kob1ely wy~. czyt JUZ SWÓJ nowy fllm p. t. „\.\-telkoP Aleksandra L1p1ńs.ka (tr. z: W-wy), Zfl.I?- miejskie. światła"~· który narazie pokazy
.,
, W
A
1
.
20.30 Pog-adanka r&dJl(ltechń: cz.na rtr.z W-w.,.),
prasie
20.30-Z2.l5 Koncert., międzyna,rod~wy z Ham- Wany Jes.t ty ~O ~ • meryce.
!>Urga. Wyk.: . Ork F11h- pt>d dyr Karol~ Mucka am,e rykansk1eJ poJawtły S!ę. artykuły n~
tei.ro filmu. stawtaJące ostatm
I GeorJ!a Kulen,ka.mnff-skrz w progl'~m1oe .utwo- temat
Z2 15 - 22 .2 5 Komu~:katy: ':"~:' I obraz .Chaplina ponad wszystkie jego
ry J. Bra.hmsa
b
·
teor~po!J.c,,sp<>rt., 2225-2300Ariewwylio.. "d t ' h
na.niu P. Stefanii NJemira Itr. z W-wy), 23.00- O yc CZ~So~e O razy •.
Chaohn pisze w związku ze swym
24.00 Muzy~!i ta.11.eczna z Warszawy.

swym

I

nowym obrazem
- W ostatnich tatach -otrzymałem
Teatr
ze wszystkich części świata listy, w
których .proszą mnię, bym kontynuował
niemy. Proszę śfę . n.fe obawiać, nie
się · i będą czynił to. co uwazawaham
1
serią J. Leś1111ewosktego słynna „Tragedia Flożam za swóf · obowiązek. Proszę nie
rencka" Oskara W.d-de. W· obu tych sztukach .
zarzutu. jakobym bał się mi.czvnlć
w , 100 proc. mon1f1t1e~talnvm dtwieltowcu polskim p.
••••••••••••••
role główne odtworzy K. J·UDl'Sza.. Slępowaki.
; kro:fonu. Wszak karjerę swą rozpoczą
Początek ~eans6w o 11odz. 4. 6. 8. i 10. fi
" AHll'D·ALNV.
A.T R. K
T ...
· · ·fetn Jako aktor sceniczny. W począt
Pas•epartout prócz: u1zędow, nieważne
"''"""
'kach mej karJery grałem rolę Billy'ego
·. .. .
-1 11
popoł, . u· .·
o '5 bęCbie
i w sobotł
~iecz.
Dziiiś ~Wa1'le-k
ba.wić
Jarkowska
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z a.reszto~a.nych koka.iniistów . policJ& z.na.- wycelowałem pros!o w gardło z odlegto- mnie przyijąć?„
- Uważam, że <Sikoro wpadł pan tyl- Przyijdi.„ w środę.„
•
. .
ści dwuch kroków.
.
la.zła pamię~nik. . .
.rn. ~~ó;;a~~i~~\~J1ep;~~l~rd~;.,j}"~~~~~:~ . Ani ;.e 1kr.'.a_Jł. Pa& odrazu na z1e~1.ę nie ., Sagań~!k.a, le~ąe te.raz .na ~an!1Pie, my ko na ~hwille.;:zlkę., w rtakim razie możemy
zywy. Dor1eiro teraz począłem sobie z.da słała whsri:e o JU!trzecsz-eu w1zyc1e. Jutro pomów1.ć sto;ąic.„ .
MianowStkiego na szosie radzymil\skiei.
Jestem wprawdzie innego zdania,
wać .sprawę ze swe?o okro1Pnego czynu. Wyp!!idała śrO'da„.
1
.Wla1ś c:~.vie ;ci wtedy miała .gotową od afo socoro 1Pa:ni każe stać nie będę się
Rewcffwer wypadR' mi z rę'ki. Rruciłem
Wysiedli§my razem z auta. Noc była
się na n·! e~o, cb::ąic go rafow'.lć, afo było powiedź. J'\l;ż wtedy mogła mu zarzucić sprzeciwiał!„
bardzo chłodna. Spojrzałem na trupa. (0. c. n.)
jesz.cze ręce na szyję, a on z:rozumiiałby znacze- I
Twarz była rzeczywiście zwęglona i nie już zapdźnn. Usta mi.a.ł ciąigile
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NajpięKnieiszy

€~.{lft~

1931

film diw

.

Nr. 8

8•1

ęlłowo-śp~ewoy

produKcji kratowej

Na tle noweli HENR-,KA SIENKIEWICZA, przeróbka filmowa FERDYNANDA GOETLA.

Janko
Reallzacta Ryszard

Ordyński.

uzykan t

Muzyka Gnet1orz Pilelberct t Leon Szlll••·

Teksty piosenek Konrad To111.

· ROLE
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GŁóWNE ODTWARZAJĄ:

MARJA MALIC· A

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:UanK

i WITOLD CONTI

oraz A. Dymsza, H. Krukowski, A. Zabczyfiskl i inni.

llAUPROORĄPI.
illl••••••••
1wamammilmllilmllilm•••••lilllll•
w pot.

Wspaniałe doda&ki dźwi„kowe

NAlDPROORArtl:

,„„.m..,.wt•M4GHWJll*&*ee*
Początek seansów o godz. 4-ej po poł. w soboty I niedziele o godz. 12-ej

.
Ceny mlejs~ normalne, na pierwszy seans od 1 zł. w soboty, niedziele i święta od 12 -

„w
Wroll

ołównti słynny
Początek

JlRIZONI"
'IEPA.CH
nADPRDDRAPJ: Kom1dta w zaktach
Gary Coo11er

cowboy

seansów o godz, 4

popołudniu

w soboty i

święta

o 12·el -

Na pierwsze seanse wszystkie miejsca po 50 gr,

Kll'łO·T~ATR

„SlrOłiCE„
Napiórkowskiego 28

Dr. med.

H. Lu.bicz
specjalista chorób skórnych, we
nerycznych I moczopłciowych

Cegielniana N2 43
telefon 141-32
Przvimuie od j!, 8-10, 12-2, 5-8, w
niedzielę i święta od 9-1 Dla Paó oddzielna poczekalnia
--~~~~-~~~~~wwww...-----

Dr. med.

REICHER

Specjaslita chorób skórnych
I wenerycznych.
Leczenie diatermilł• Elek!Toterapfa.
Południowa 28 - tel. 201-93
8-11 rano i od 5-9 wieca.
Od
W niedziele od 9-1. pp.
Dla niezamożnyc~. ceny lecznlc.

1118dt.

laódi. PIOTRKOWSKI\ 81, Tel. 11Z·98
zakomunikować P. T. czytelnikom, lt na rok 1931 przyfmuje prenumerate na miejscu oraz z dostawa do domu na wydawnictwa perjodyczne, oraz dzienniki mieiscowe, krajowe i zagraniczne.

ma u.szezyt

TYGODNIKI
Tyr. łlustrow.

DZIENNIKI

DJIENNIKI

fYOODNIKI

n.

Berl. Tasteblatt
Die Woche
Kur. Codz.
Tempa
Die Dame
Kur. Warsz.
$wiat
Vossische
Eleg. Welt
Kur. Poranny
Radio
Wiener Journal
Gaz. Warszawska Rundfunk
Bluszcz
B. Z. am Mltta5r
Europa Stunde
Dziecko l Matka Robotnik
Grilne Post
funk-Post
Dzień Polski
Moie Pisemko
Radio-Amator
Rzeczypospolitu
Iskry
Bilhne
Oaz. Polska
Płomyk
Monitor Polski
Płomyczek
oraz włe!e innych I t. P•
Dziennik Ustaw
Kino
R6wnlet przyjmujemy wszelkie zamówienia na prow!ncle. tudzleł
po
ostłoszenia do wszystkich pism mieiscowYch i krajowych ściśle
cenach redakcyjnych.

Oltraczkl

,fMM."MA ·"' ,,MlfffMMWM" 1H„ „., MWIMRiiiMM~

- - JA SPRZEDĄJĘ NAJTANJEJ I." abr. nowe maszyny do pisania Ro y a I
podr6:1:ne
„
„
!!nderwood „
•
po cenach gotówkowYch. "Preclosa"
" hebrajskie
l'>eminl!fOn
"
N
"
k 123 W nodwórzU
• t I.
P 10
Remington, Royal, Underwood i t. d„ stan jak nowe
·
r.11.ows a --~--~
MASZYNY DO LICZENIA: Odhner, Monroe, Burrou~h•·
nA KARnAWAt.
specfal!sta chorób wenerycznych. slrór
Portable i Facit.
ny,;h. włosów I mo..:zoplC'iowvch. Lewszelkie
farbujemy
suknł
kolor
Pod
orom~eniaml
1
lcwarcowa
lampa
c:zenie
!obuwie, również na złoto i srebro oraz
Rentgena. ·
PIOTRK<> WSKA 14-ł. RóO EWANOf odświeżamy lakierki. Ponadto wszelkie
Piotrkowska 72
iwyroby skórzane, ja~: torebki, ~ekl. 1
LICKIE.1.
'(Grand"Hótel) tel. 137-54.
Wefścle Ewan2elicka 2. Telefon 29-45. kurtki i palta wyplow1ałe, mat?we t l1v
.
Przv1muie od ~Z I od ~ w. Ula oań niszczone śniegowcee ojnawuunY talnim kosztem. Reperacja obuwia i śnie Skład maszvn biurowvch oraz specialnv warsztat reperacyjny
oddzielna oo.:zekalnia.
dla maszyn do pisania, liczenia i Kas National i t. d.
gowców na miejscu.
- __ _
Mechaniczna farbiarnia „.JEDYNA'„
"-*MM#łł
_
P,lotrkowska 196, teł. 184·50. .

Dr.

S• Ka n Or

łNlubnAe,bitł(uterAJe, Jzega_rkl

1

H

"

Adolf; . Cioldberg

I

3 po 1 zł. I 1,60.-

Słrz~ly
iii

,zaprosz,·on'y"
Kosoclńskt
do Paryża

footbalowem " „Derby" hokeJowe

w niedzielę w łodzi
Łódź, 8 stycznia,.

Cztery osoby zabite ' 14 rannych
"'

Doskonały długodystaMOWiec WarHawianki Kusociński za.prOSrlX>ny . został
do Paryża na· dwa biegi na P,rzeła.j,· któ:rte organizowane będa. w dniach 15 i 22
marca. Warszawianka zamierza z zapro
uenia tego Gkorzy.gtać i zawodnika swe
go wysłać.

W nadcho·d';i:ącą nię.dzieilę dnia 11 b',
m. odhędą się w Łodzi derby holk~jowe
n.ajsilni!zj.szemi
naszego miasta między
ze•siPołami t.~. Unionu i ŁKS-u. Zwycię.z..
ca te,go spotlkania prawidopodabnie zakwalifi.krtl1je się do ro?lgryweik o w-ejśde
do !kl.asy A Warsz. Zw. Hork(aja na Lo..

· W mięjscowoścł Lima doszło po me- tury zamieniły się na bójkę l pollcja .nle
czu footbalowym między r.eprezent.acja· była w stanie przerwać walki na ńoże i
mi Peru i Urugwajem do wielkich awan- rewolwery. Cztery osoby, w tern jeden
tur, w których brali rów.nież ud.ział woj- żołnierz zostały zabite, zaś 14 osób zo.:
skowi, znajdujący się na boisku. Awan- stało dotkliwie poranionych.
1
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Schrrielling.· · oskarża komlsj~ bokserską ??~ł~~td:fu~~~~1~
. Mistrz

"

· '·

h ce walczyć
św.iała , , .c_

· ,

•~tr-w

tylko " nie '
WSZAdzie
,

·'

Nowym- Yorku

t-ei spraw.ie zapadnie w dniu dzisiejszym.
Tego sattnego dnia odlbęd~i~ się jeszcze
. i~4ęn m-ect o misit'r:ooshvo klasy B między TrWima:>:hem i Kadimah. Zawody te

.
Od chwm zdoliyeta fytutu mistrza tą tytułu mist·rza, oglosit przed kilku protektoratem słynnej kom1sJl bokserświata w boksie przez ScnmelUnga nie dniami otwarty list w jednym.z dzienni- skiej, na to Jednak SchmeHing nie· chce
przestaJe się pisać kto będzie najbliż- ków niemiecldch, w którym odpiera ·sta się w żaden sposób zgodzić, gdyż nie ma
szym przeciwnikiem niemieckiego bok- wiane mu zarzuty przez czynniki .bok- zaufania do całej tej komisji z f arleyem
serskie Ameryki, a zarazem wYSiępuje z ' na czele.
.
sera.
Schmelling zgadza sle walczyć z kaOd kilku miesięcy ukazują s!e wzmian. ·~tym szeregiem rewelacyj na temat stQI
kl w prasie zagranicznej, które często sunków panującycb w słynnej komisj! zdym przeciwnikiem, który wybrany zo
stanie, czy też zakwalifikuje się do wal.
przedostają się równie! na lamy prasy bokserskiej Nowego Jarku.
. Na wstępie Schme.Iling zaznacza, te kl .z nim d1·Jgą eliminacji. Może to być
polskiej, że t. zw. komisja bokserska w
NowYtn Jor!tu, bedąca naczelną władi;ą . jest przygotowany, te zo.stanłe lada Scharkey, Stroibling i inni, lecz pod żabokserską dla zawodowych pięści?rzy, dzień zdyskwalifikowany i odebrany mu dnym pozorem nie chce Schmel'ling wal':1'ZY!la Schmellin~a _do wyznaczenia z~stanie tytul !!lis~rza , świata wszvs~; czyć z nimi w Nowym Jor~u. W najg~rterminu spotkania . rew~nżowego z k!ch wag, prc;tgm.e se~~a.( ~s~rawJedliw1~ szym wypadk!-1 zgadza się, Schmelhng
Scharkeym„ gdyż w JYrzec1wnYtrt razie . się wobec mem1eck1eJ op1m1 sportoweJ., walczyć w Chicago. Schmellmg wysu.wa
odebrany zostanie Scbmellingowi tytul 1. Na czele komisji bokserskiej w NowYm nawet cztery postulaty, które brzmit\
·· _
„ , f Jorku - pisze SchrnelHng - st9i prezy- następująco:
· . ··
mistrza świata.
bok
najlepszym
z
walke
stoczyć
może
1.
przektóry
tych,
z
jeden
Farley
dent
Jut"donosUlśtńy,
ja~
Ostatnio nawet
postawiono SchmeJłlngowi . ultimatum, i ci\\'11.Y byl przyznaniu tytułu mistrza serem świata uznanym przez władze
.
~e jeśli w ciągu siedm:u dni nie nadeśle świata Schmellingowi za zbyt niskie u~ bokserskie.
2. walka mote się odbyć w C~1cago,
odpowiedzi kiedy zamierza wąlcivć w derzenie.
3. pod kontrolą neutralnego I meza~eNowym Jorku z Scbarkeym zostanie on . Prezydent Parley, przyjaciel ~bar~
. keY,:a ( ! ! !) nie może do dziś dąia pogcr tnego od p. farleya sędziego,
·
pozbawiony tytułu mfsttza.
4. w myśl obowiązujących przepisów
Groźby te odpowlednlo-podz!afaly na tlzi~ się z fakte!Il- że tytuł mistrza świata
m!ęd~ynarod~wych.
. :f ~
5chrne!linga, który w obawie przed utra pos1a.da e·uroI?cJczyk.
List powyzszy wywolae może pow~m . Nie przebiera on w środkach. nie co·
.._.
imfFT
· fa się przed niczem. by tyt.ul ten p<>no- foe konsekwencje. Schmeł!ing wypowie
41
wnie' z·apewnlć amerykaninowi. Parley dział otwarcie wo)1ę prezydentowi Par"'· " ~ _~. -- _. ·- ·
.tąda, by rewan~owa walk.a z Schar-. leyowi. Kto z niej wyjdzie zwyci~sko -.
aufa·moti"'lłf81Ó\V~,
keyem odbyła s1e w NoWYm Jorku pod ' zobaczymy. •
Ol
,
·
,·
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1
vrzefeżdża przez Po/~kę na zfazd: -~~

• h. •I dodatDl",•.h sIronach-'
o u1nmnyG
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. bierz'! ~dzial b. mistrz 'Polski -'
Jan · 'R/pper
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Jak srę dowfaduiemv. w &-odze na ~on taktów sportowych z zagranicą.-· Z „kon·
.'
f.e rencJi w ,ZWiAzku Związków
~iatdxisty międzyna,~odowy .zjazd autp_ .
,
·
m·obifowy do Monte CarJo, ~9ry od!bę...
,w .uJbieigłym t~odnh: odlby~o $łę ie. wiidzenia ~01kowego efeftctu ...... Jemi od
dzie stę w ostatnich do.iaoh . bieżącego
Zwią.z}ców z
miesiąca, 16 zawodinilk6w obrało sQ!llie branie zarządu Zwią-:zlku
sPOrtositad w Ja~y (Ru.munda) i prz,ejeżdia.ć nrz.edstawid0fami związków
będzie przez Warszaiwę, Berliin, J:3r.u!ksę , WY'ah, na któt>em plik. Gla.bisz w od-czyllę .do Paryiż~. Trasa z Jass wynosi~ b,~ cie p. t. „O uJe.mnydh i udatnych str~d.zre 3500 k~ometr.ów. Start. r·ozpoczn1e , naoo konta~tów .sportowych ·,z ~rani„
cą;; postawił m. m. wniosek, l:>y a.\l'bwe~
·
s1·ę 16 stycznia.
Us1ta zawodinilk6V11 kti6r:iy przefei!I- jonować tyą!ko ta.kie !.m.prezy, .kłóre łą
d;żać będą ,Prieiz J?.o1$kę :pn~awia . ~?tzystne d~a. propaga!ldy Polski ia~rasię następwpąco: Larue ~a. Peugeot, ~ nicą, wz.gtędnie danego sportu w kra,~ i
Eichard na Dii>laiha·ye, Berleeco na eh.rys .aiby tero, .&amem w.S'lrZYrn~ć .wszelki~
obsyłame m1st-rzo,tw
terze, lOinke iia .Mercedesie, Schiifelers subwenq·e na
Pad-ere~a na Ci•troen eikskiluzywnych - ak.ademicikicb, robot
na ·Fordzie,
Bralkncer na Fordzie, Me-ręney na Stye- niczych, żydowskkh.
W d~usii zakwesfionowa,no punkt
rze, Wieczyński !la Fordzie. Sheperd na
Morriesie. Ju Ripper u P?P, Cłiiris- h) wn~o1Sku ~· Glahisza uzna~zaj'ł~· it
tea na Dod·ge, Va.S.se'lle na BotscliJdsie, :est n1ezrozum1ałem ddac-zego me nateży
Kozierow.Ita iła Stude'hadkerze i Pen.. dawać pieniędzy tobotni•k•1m i tydoin.
W obszernie.js:iem. _p_!iem6wieniu ·wy
czyanna na Studeihaokerie1
· Jak widzimy w 'na.iwię1qz-ym z mię- st~ił przedsta~ic:iel ?ZPN p. Ruse~i.
dzynarocfowych r.ija~diów gwia?Jd.zistów, k:tpry po-O;kreśhł, ~ wnio~ek wł.ałciw!e .
- ÓQ Monte Carlło hieue r~ież u- rozpada s1ę na dwie cz~ , a) t b) ~~·
dział b. mistri Polslti krakowianin Jan maJące ze sobą tadnego log!eznego zw1zku. Jeżeli sportowe wy;udy zafl'anłc..-ę
·
Ripper
widzenia
naletży traktowa.ć z punlkfu
• ·
prop~andy, to naletałoby lca·tdorazo.
WO stwierdzić czy wyjazd łJe1l prryduły
8 0 0 8
" y
au.łomobilOWb się dfa sławy i protl>&gandy Polls'ki. Wy.
T'Obotnik6w ł ty„
~auły a!kademilk6w,
·w nfeclzielq w ·zakooa11em
d!ów powinny b}'t .traktowa... a , . . . .

!
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·
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Pierwsza powatn'Jejsz~ zimowa Impreza automobilowa odbędties le w dniu
11 b. m. w stadjonie zimowYtll w Zakopa

nem. Impreza niedzielna nosi nazwe
„~mkhanny a~tomobilowej°. Regułamin I plan powyzszeJ Imprezy został Jut

roz~·rane

ku ŁKS-u..
·- ,

Meez tenisowy
1 ilden-Kożeluch

Jedno z pism czes'kich podaje, te w
ramach wielkiego międzynarodowego
turnieju tenisowego dla zawodowców,
który odbędzie się w dniu 18 lutego w
Nowym dojqzie do spotkania między
·eksm!strzem ~wiata Koźelubem a Tildenem, który ńledawno przeszedł do obozu
zawodowców. Będzie to pierwsze spotkanie tenisowe tych znakomitvch tenisistów
•
Ka~.- ~"trolałna

hokelstam
polskich
plany
Dalsze
Intensywny trening w styczniu
Jaok•Jd•

por·11"ka
ula

.l'tJ

reprezentacii Berlina

Monachium. 6 stycznła
We wtore'k odbyło sie w MoI).achJum
międzymiastowe spotkanie piłkarskie
Berlin -·- Monachjum, które nadspodziewanie zakończyło się katastrofalni\ porazką pił)<:arzy Berlina w stosunku 1:7.
Sensacyjna przeg.rana berlińczyków, któ .
rzy byli faworytem meczu ·i liczyli na po
ważny sukces wywołała kolosalne wra ...
żenie. Winę za katastrofalną przegraną
jedenastk1 Berlina ponosi w pierwszym
rzędzie bramkarz :Ei-chman, który mógł
.kllka bramek obronić. Pozatem cały zespół miat staby dzied.

k k
R k d
e or owy 8 o
Trojaniego

grywają .roqę proipaigandową, wówczas
powinny je .bezwładze pamtwowe
wz@lędnie popierać i s1llbwencJon-Ować.
NaJeiy z punktu widze11ią państwowej
protpaigan.dy wszystlko Zll'obić a:by umoź1iwić $!portowe; reiprezentatji Poil$iki zajęcie ~aknll\1'1eps:zie~o mieósca,
Na$'tępuie zaihrał ~as przedstawiciel
Ministerst!:wa Spraw Zagnnicl~yc.b P· I
WO'js-t·owsiki, lkbóry zazna<=zył iił ~a<lza
się on w z:uipeilności z wywodami przedmówców. ·W M.S.Z. odbyła csię dys.kus.ja
postanowione
na ten te.mat i zosWo
udziel~ subsydiów gr.upom, gdy wystąpienie ich mote mieć z.nacHnie dla pro
„agan:dy ipwtwowej.
Pny lkońoo dyskusji wyidnienie zło
tyl plik. Glaibisz, który .twierdził, iż
nieudzielanie sdhsydiów pal\stwowycli
mniejHołc:iom e!blldtiz;ywnym nie postawił iako zasadę. łec.z ze wz~du na
ni.ski poziom zarMmo sportu aka4emic..
kiego, robotniczego iak ł tydowskiego,
i<:h wystąipienia nie miałyby znacze:nia
propa.gandawef;1o, Poniewd forma punk
tu b) nAIUti8rĆ mote pr%YfPUPCZenie ~e
jest ogTaniczeniem ł cltętnie się ca~ba
Sł& skre6Lenie ~~ czę.ści wni<>łk~

-----

zosta!Ul o godz. 14-ej na boUę

•

iPiisma zagraniczne przynoszą wiadomość o rekordowym skoku nar<;:iarslkim.
RelkOO"dowy słkdk uzyskał w niedzh~lę 'W
Davo~ słynny włoski s'koczeik Trojani
wyniikiem n metrów. • Dzie~ży on iaik
wia~omo ;eO:cm'd Sk?C_%1l1 Bernina ~ P<>n
tre~ma... P1e:wsze m~ei:roe w ogólne:i ltda~

s~11kac:i 1 .zaJął szwa,ic~T Kaułtnan sko~a
!111 56,65 l ?1 m. _Druigi.m lb-ytł ~uud r~.51
1
66}, t;z:ecn d~1ero Tekordz15.ta Tr()Jani
(52,63 1 12 m.).

Reprez1nfac11 boks1r1ka
Łodzi

zaproszona do Brna

Jalk się dowiaduiemy reprezentaeija
za.proszona
bokse1f!Ska n.aszeigo miasta
zositała przez pt;ze:dstawiciel'l moraw$ld~
!to ziw. bokser&kiego na rewan.towe za.
wody boks.erskie do Brna; Zawody te
prawd01>odabnie w
roze~rane zog·Ł'runa,
drugiej połowi.e mar'ca.

Spotkania w grach
sportowych w

łodzi

rw nadlchod!i.ącą eobOltę o

godz. !6.3()
rozegrane zostaną mecze w graQb spor...
towydh staraniem TUR-u. Program za;..
_wod6w przedstawia się na~tępują'Co: lkó

szylkówb teń:slka: IKlP-TUR, koszy.
k.6wlka męska: HH111onea. -- TUR i IiKP
- Tr.kJmpb. Zawody l>Owyższe odbęd4
c~ w aa.li przy ul DreW'l;l.owskieJ 88.

„••••••••••••••

soottanla 1 zeSl>ołami itlflllłcznemt,
p 0 turnieju krynicktm ~
Jowy Polski pnyst~1>Vtle 4G 'łlłlmł•lft prcyezem skład rel)rezentacri'ą Polski,
~DAMY POGRZESĆ MOWY'"ł ·
w.t"{i, na którym w1etdtający samochód treningu naszych hok~tst6w tełran~łl który występować będzie na mistrza.
bdzie musiał wykonać obrót. W zawo- w obozie katowickim Trenłnid odbvwać ' stwach świata w Krynicy zmi.erzy sie z
dach tych . oprócz . z~wodttlków kra~~- . się będ~ codziennie przycz;em przez dł~t ' najs!lniejszemi zes~ołaml, furony V.: spot Z~ói grosz na „.Fu~dusz Polskiego SzkotWYC hwezmą rówiuez udziął .automob1l.:- szy czas odbędą się jedynie mecze tremn , kaniacp towarzyskich. N1~tóre panstwa n1ctwa zagran1~ą, • na kot11to P. K. o.
z.or-1 które 1 wezmą udział w mistrzostwach 12189.5~ Komitetu ObchodlJ 25-łecia W..t..,
śd czescy. Imperę J?OWYŻ.SZi\ orga.uizuJe gowe, b.y trener mó~d sie dpkł~4rtie _
JJi o Szkołę foW~
. jentować w materiale zawodników. Od śwlata w K!Ynl~~· wysyłają swe ~ruzy- - ·
<krakowski automql>ilkh~
szczegółowo opracowany. Ja.ko nowość
będzf e WJ>r&wadwny P<Jm0$ł w rodiaju

· ...... · ·

uiiej

polowy awcznla odbJWIA •

bt u 4o Kr~i lUZ okole al styczwa.

,, . ~"-·

·

.

'

,
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Nr 8

Organizacja
komunistyczna
zlikwidowana na

Węgrzech

Budapeszt, 8 stycznia.

(Telegram własny).

Polfcja wykryła wielką organizację
komunistyczną, która miała wywołać
zamieszki na WeR"rzech. Na czele tej
organizacji stał przyjaciel słynnego komunisty węgierskiego Beli Kuna niejaki. Józef Neway, który był do tej pory
nieuchwytny.
Neway po obaleniu rządów komunistycznych na Węgrzech zbiegł zaR"ra- .
·
·
· •
""'
nice I trzykrotnie wracał nielegalnie do Eskadr
Balbo wylądowała w porcie brazyltjs:Cim
lotnictwa
włosk ieh pod dowództwem ministra
N L a 1o wo d no,,.atowców
Budanesztu
Wszelki~ Jednak wvsiłkl policji ce- ato 10 samolotów ~rzeb~ło przestrzeń 3.000 kilometrów nad Atlantykiem w 17 godzin. - Na zdjęciu na lewo b:ydrop.an mm. Balbo, na lewo - mln. Balbo Cx) wśród towarzyszy lotu.
Iem ujęcia komunisty byłv bezskuteczne. -

Smoking '\

~dradzil

rl~uudcnl

ftellordsfsta
fJaumerftue
narcfarsftł
4eana 6oliatera Srancfł

zlodzieia brylantów
Paryż,

8 stycznia.

ffelerram własny)
Przed świętami Bożego Narodzenia
skradziono b. konsulowi węgierskiemu
w Paryżu z samochodu smoking oraz

z biżuterią wartości 200 tysięI
cy franków.
Jeden z agentów policji śledczej za
uważył w podrzędnej knajpie osobnika
w eleganckim smoklnR'U i zwrócił na nie
go natychmiast uwagę.
Na zapytanie skąd posiada smoking,
nie móR"ł on dać żadnych wyjaśnień.
Okazało się, iż jest to złodziei, który
okradł konsula.

kasetkę

I

Epidemia dyfterytu
_ n>

:Jlielft.:•e.:fi

Uerlln, S stycznia.
.·
(Teligram własny).
W kilku większych miastach nlemie
ckich panuje epidemja dyfterytu. W Ba
warji zmarło 10 dzieci. W wielu szkołach przerwano naukę. Rząd wyasygnował kilkaset tysięcy marek na walkę
z tą epidemią.

Lotniczki konkurują
z lotnikami

Prezydent repubtikt francuskie} Doumer~ue opuszcza klinikę, w którel zmarł
marszałek Joffre. Pogrzeb marszałka odbeuzie się na koszt państwa.
"

I

~

' •

•

•

'•

X pl ca .., ft 6r f s

Los An2eles, 8 stycznia.

(Pol1;ka AitencJa I eiearcif .czna)

' • •

"· '•

•

;

~

ołano SDJ oAł

afJre·a

Dwie lotniczki I3obby Trout ·I Edna
May Cooper pobiły rekord długotrwa
łości lotu kobiecego, wynoszący 42 godziny 16 min., pozostając nadal w powietrzu z zamiarem pobicia rekordu me
skieR"o.

an+ AS

.t'

.

Na międzynarodowych zawodach w Da
vos, znany narciarz Trojani - Estaad
ustalił nowy rekord. robiąc skok na . 72
metry.
.
.
·····~······~··············-·--

Zdan sfostr1J ftral~
'o
anaiel•lifeeo
.......
··
.,......,..,..,,...~~~--------.

•

W Lonaynie zmarła w wieku 64 lat na)starsza siostra króla anstielsldego, księż
na Wielkiej BrytanH i Irlandii, Ludwiica
Wiktoria Ak!ksandra.

:•••••••o•••••o••••••••••••.+...
NAJSTRASZLIWSZA ZBRODNIA. TO
ZABRAC DUSZĘ DZIECKA - WY·
DRZEĆ MU MOWĘ!

Kaplica szkoły wo)enneJ w Paryżu. 2dzle zostały złożone zwłoki marszałka
Znana pilotka niemiecka Elly Beinhorn Joffre'a. Przeszło 65 tysięcy ludzi złożyło ostatni hołd prochom bohatera. Z~óż grosz na „Fundus 7 Polskiego Szkot.
met wa zagranicą··, na konto p K o.
przedsięwzięła samodzielny lot z Berii21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walna ~o Afry.~i, do Gwinei . portu2al~k1ej.
ki o Szkołę Polską..
~WfhWilH~!oU~li"'l~"""~Ma'ii:f""'lii'iii~u"'"'"'ił!Mi~W~lłllS
Na llustraCJI naszej :--: dzielna lotmczka
.
._
·-----'.
I
i trasa 1e1 lotu.

I
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\21-01. KATOWICE: Biuro dzienn ików „Haga" Win ~en ty Szczepaniak. ul. Piastowska a. SOSNOWI.EC: Biuro dzi enników Józef Hlawski. ul 3-go ma ia
·
Nr. 23. BĘDZIN: Biuro dzicnni~ów_0:aw_:~~- Malachowsk1ego-~·__!}ABROW ~óRNICZ!: B mro dz1e n. J. lil ~sk~3:go Maia 4.
50
----------------------------------------~~
gr. za wiersz mi limetrowy (na stronie 4 szpaltr);
W tekś~ie
Ogłoszenia:
kosztami przesyłki pocztowej zł. 3 gr. 50 miesiecznie
. nek~olog1 40 gr. z? wiersz milim. Drobne: za s łowo 15 grosz:i,;.
. .
naJmnieisze _zł. 1.50. Poszukiwanie pracy: za s1owo IO groszy, najm niejsze zł. 1.20.
· -- - - --

Oddziały : KRAKÓW: ul. Lubicz 3. tel

Prenumerata : z

I
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